
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І  НАУКИ   

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

 ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
79026, м. Львів, вул. Ів. Франка, 133, тел/факс 276-46-07, е-mail: lodenc@ukr.net, www.loсentum.lviv.ua 

Код ЄДРПОУ 2388375 

 

   20.10.2021 р. № 220    

 

На № _______ від ___________ 

Керівникам органів управління 

освітою територіальних громад, 

Директорам міськ(рай) ЕНЦ (СЮН) 

 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської акції «Птах року-2021» 

 

Відповідно річного плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого 

натуралістичної творчості учнівської молоді», запрошує до участі у обласному етапі  

Всеукраїнській акції «Синиця чубата — птах 2021 року».  Акція проводиться з метою 

вивчення біологічних особливостей  птахів даного виду, формування в учнів 

переконань, моральних принципів та активної життєвої позиції в області охорони 

птахів. 

До участі в акції запрошуються учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. Проєкти можуть бути виконані як індивідуально, так і 

колективно. Просимо надсилати наукові  та дослідницькі роботи, реферати, 

інформацію про заходи, які проводились самостійно, в школі чи гуртку – конкурси, 

випуск стінгазет, листівок тощо. А також оповідання, казки, вірші, малюнки, поробки 

з природного матеріалу про синицю чубату. 

Надсилаємо Вам рекомендації про проведення акції «Птах  року - 2021» 

(додаток). 
Просимо Вас активізувати учнівську молодь до участі у Всеукраїнській акції 

«Птах року - 2021» та надіслати роботи учасників до обласного оргкомітету не 

пізніше, як до 11 листопада 2021 р, на адресу: 79026, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул. 

І. Франка, 133, м. Львів, тел./ факс 276-46-07, lodenc@ ukr.net 

 

 

В.о.директора                                                                       Марія КОШІЛЬ 

 

 
Виконавець: Андрій Федорович 

Тел.0679614665 
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Додаток до листа КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ 

від 20 жовтня 2021 р. № 220 

 

Рекомендації щодо проведення  

обласного етапу всеукраїнської акції «Птах року» 

Пропонуємо всім охочим долучитися до акції «Птах року» й провести власне дослідження 

життя й біології синиці чубатої. В ході досліджень з’ясувати: де і як мешкає птах, яким 

середовищам надає перевагу, які особливості поведінки й життя притаманні видові в 

природі, чи має ворогів та на які загрози наражається цей вид птахів, зокрема в Україні тощо. 

КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» запрошує до участі у обласному етапі Всеукраїнській акції «Синиця 

чубата — птах 2021 року» серед школярів. Чекаємо на результати ваших досліджень, 

можливих спостережень; а також на розповіді про заходи, які ви проводитимете в школі чи 

гуртку — конкурси, лекції, випуск стінгазет, листівок тощо; надсилайте свої оповідання, 

казки, вірші про грака, написані та придумані вами самостійно чи разом із учителями або 

батьками, малюнки та фоторепортажі, що ілюструють вашу роботу. Перш ніж братися до 

оформлення робіт, обов’язково прочитайте вимоги, що наведені нижче. Роботи з поміткою 

«Птах року» надсилайте не пізніше як до 11 листопада 2021 року за адресою: 79026, КЗ 

ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул.. І. Франка, 133, м. Львів, тел./ факс 276-46-07, lodenc@ ukr.net 

Вимоги до робіт у рамках акції «Синиця чубата — птах 2021 року» 

· Письмові роботи (реферати, спостереження, розповіді, казки, вірші тощо) надсилайте в 

паперовому або електронному вигляді. Ми будемо раді отримати роботи в електронному 

вигляді — на електронну пошту; 

· Прагніть зменшити вплив на довкілля, потурбуйтеся, щоб в оформленні роботи було 

якомога менше різноманітного пластику — папок, прозорих плівок тощо, натомість 

використовуйте паперові папки й альбоми. Екологічний підхід до оформлення роботи 

оцінюватиметься окремо! 

· У рефератах і описах виду не забувайте зазначати першоджерело (автора, книгу, журнал, 

адресу веб-сторінки) як у самому тексті, так і в списку літератури. А також зазначайте 

авторів усіх фотознімків або джерело звідки їх узято. При оцінюванні робіт ми 

приділятимемо окрему увагу цьому критерію. 

· Оформлення галерей і фоторепортажів — ми сподіваємося побачити там фотознімки, 

зроблені вами чи вашими колегами (вчителями, наставниками, батьками). Не хвилюйтеся, 

якщо не всі знімки будуть суперпрофесійними, головне що вони ілюструватимуть вашу 

активну роботу. 

· Малюнки й інші поробки надсилайте звичайною поштою. 

· Чітко зазначайте своє прізвище й ім’я, клас, школу, адресу, а також прізвище, ім’я, 

по-батькові керівника роботи. 
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   20.10.2021 р. №  223 

 

На № _______ від ___________ 

Керівникам органів управління 

освітою територіальних громад, 

Директорам міськ(рай) ЕНЦ (СЮН) 

 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської трудової акції  

«Ліси для нащадків» 

 

Відповідно до річного плану роботи комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» та з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї 

екологічної культури, залучення її до практичної природоохоронної, навчально-

дослідницької, експериментальної роботи, задоволення потреб у професійному 

самовизначенні і творчій самореалізації КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» продовжує 

проведення щорічної Всеукраїнської трудової акції «Ліси для нащадків». 

Матеріали про проведення трудової акції «Ліси для нащадків» необхідно 

подати в електронному та друкованому варіанті згідно умов (додаються)                              

до 22 листопада 2021 року на адресу: організаційно-масовий відділ, КЗ ЛОР 

«ЛОЦЕНТУМ», вул.І.Франка,133, м.Львів тел/факс (0322) 276 46 07, е-mail: 

lodenc@ukr.net.           
            

  

  

 

Директор,                                                    
 кандидат сільськогосподарських наук                                            Михайло КАЗИМИР 
 

 

Вик. 

Г.Матющенко 0964595039 
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Додаток 

Умови проведення 

 обласного етапу Всеукраїнської акції 

школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків» 

 

1. Загальні положення 

1. Акція школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»  ( далі – 

Акція) 

 проводиться КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» щорічно з метою виховання господаря, здатного 

працювати в умовах ринкової економіки, формування творчої працелюбної 

особистості, економічної і екологічної культури учнів, привернення уваги 

органів влади, громадськості до проблем сільської школи. 

 

1.2. Основні завдання акції є: 

 розвиток екологічної свідомості особистості; 

 оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур, 

садибного матеріалу; 

 створення нових лісів, лісових смуг, лісопарків, скверів та інших 

об’єктів зеленого будівництва; 

 ознайомлення з сучасними формами господарської діяльності; 

 залучення до дослідницької діяльності з лісівництва; 

 об’єднання зусиль лісогосподарських підприємств, наукових і 

освітніх закладів з метою створення умов для допрофесійної 

підготовки учнів в галузі лісівництва; 

 закладання лісорозсадників, шкілок в загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах, лісництвах, на присадибних 

ділянках. 
 

 1.3. Координаторами обласного етапу Акції є КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» та обласне 

управління лісового і мисливського господарства. 

 

 

ІІ. Розділи акції 

 

2.1.  «Насіння – сіянець – шкілка» – передбачає збір і висівання насіння 

лісових дерев і чагарників, закладання лісорозсадників та шкілок. 

          2.2. «Зелене живцювання» – включає в себе різноманітні способи 

вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими 

породами. 

          2.3. «Висаджуємо ліс» – основний розділ акції, в якому проводяться 

агротехнічні заходи по підготовці ґрунту та висаджування сіянців і саджанців. 

          2.4. «Ліси для нащадків» – підсумковий розділ, який включає облік 

насадженого і аналіз навчально-виховної діяльності учнівської молоді, зайнятої 

в даній акції. 

 



 

IІІ. Учасники Акції 

 

3.1. До участі в акції запрошуються учнівські лісництва закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, гуртки та ланки юних лісівників, клуби, 

родинні колективи. 

 

ІV. Керівництво акцією 

 

4.1. Керівництво акцією, підведення підсумків та визначення переможців 

здійснює оргкомітет, затверджений наказом директора КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», до 

складу якого входять викладачі Національного лісотехнічного університету 

України (за їх згодою) та працівники ЛОЦЕНТУМ.  

 

 

У. Порядок проведення Акції 

5.1. Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків» проходить у три етапи: 

• Районний (міський) – січень-вересень 

• Обласний – вересень – жовтень 

• Всеукраїнський – жовтень 

           5.2. Районні (міські) оргкомітети щорічно до 27 вересня  подають на 

адресу обласного оргкомітету ( КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул.. Івана Франка,133, 

м.Львів, 76026 ) такі матеріали: 

- звіти про проведену роботу; 

- матеріали дослідницької роботи; 

- поширення кращого досвіду в засобах масової інформації. 

 

УІ. Підведення підсумків та нагородження переможців Акції 

6.1.Переможці та призери обласного етапу Акції нагороджуються 

дипломами  Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді та обласного управління лісового і мисливського 

господарства. 

6.2. Матеріали переможців та призерів Акції скеровуються для участі у 

Всеукраїнському етапі Акції. 

6.3. Переможці та призери фінального етапу Акції нагороджуються 

грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

 

 


